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Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

EMPL(2020)1130_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. lapkričio 30 d., pirmadienis, 16.45–18.45 val.
2020 m. gruodžio 1 d., antradienis, 9.00–11.00 val. ir 11.30–12.30 val. ir 13.45–15.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (6Q2)
2020 m. lapkričio 30 d. 16.45–17.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. rugpjūčio 31 d.–rugsėjo 1 d.	PV – PE657.170v01-00

4.	Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas
EMPL/9/00193

Pranešėja:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

5.	„Europos socialinis fondas +“ (ESF+)
EMPL/9/01375

Pranešėjas:

David Casa (PPE)

 
	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

6.	Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)
EMPL/9/01779

Pranešėja:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

2020 m. lapkričio 30 d. 17.00–18.45 val.
7.	Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
EMPL/9/01674
	2019/2186(INI)	

Pranešėja:

Sylvie Brunet (RENEW)

Atsakingas komitetas:

EMPL


Nuomonę teikiantis komitetas:

TRAN
 
	Keitimasis nuomonėmis su:

– už darbo vietas ir socialines teises atsakingu Europos Komisijos nariu Nicolasu Schmitu,
– organizacijos „Eftheia“ partneriu ir vyresniuoju konsultantu, EP tyrimo „Platformų ekonomika ir mažų garantijų darbas“ autoriumi Haraldu Haubenu,
– Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) sekretoriumi Ludovicu Voet'u,
– „Wolt“ Pasaulinės viešosios politikos skyriaus vadovu Samueliu Laurinkari,
– Prancūzijos nacionalinės tarybos skaitmeninimo klausimais (pranc. Conseil National du Numérique de France) nariu Hindu Elidrissi
* * *
2020 m. gruodžio 1 d. 9.00–9.05 val.
8.	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Nuomonės referentas:

Dragoș Pîslaru (RENEW)

Atsakingi komitetai:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)

Nuomonę teikiantys komitetai:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO
Pozicija pakeitimų forma:

FEMM
 
	Derybų grupės sudėties paskelbimas

*** Balsavimas ***
9.	Nuotolinio balsavimo pirmojo turo pradžia.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai turės balsuoti tik naudodamiesi nuotolinio balsavimo taikomąja programa „EPVote“.
Balsavimo pabaigos laiką atskirai paskelbs pirmininkė, taip pat bus pranešta e. paštu.
EMPL/9/02909
10.	Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą
EMPL/9/01675
	2019/2187(INI)	

Pranešėja:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PR – PE653.984v02-00
AM – PE655.956v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL


Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE
Sprendimas: nuomonės neteikti


FEMM
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 8 d. 12.00 val.
11.	Teisė atsijungti
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Pranešėjas:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE654.061v01-00
AM – PE655.974v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 15 d. 12.00 val.
12.	Demografinių tendencijų pakeitimas ES regionuose naudojant sanglaudos politikos priemones
EMPL/9/02629
	2020/2039(INI)	

Nuomonės referentė:

Elżbieta Rafalska (ECR)
PA – PE655.690v02-00
AM – PE657.233v01-00
Atsakingas komitetas:

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 16 d. 12.00 val.
13.	Skaitmeninio švietimo politikos plėtojimas
EMPL/9/03389
	2020/2135(INI)	

Nuomonės referentė:

Anna Zalewska (ECR)
PA – PE657.258v01-00
AM – PE659.046v01-00
Atsakingas komitetas:

CULT*
Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
AM – PE660.395v01-00
DT – PE655.945v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 20 d. 16.00 val.
*** Balsavimo pabaiga ***
2020 m. gruodžio 1 d. 9.05–10.00 val.
14.	ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Pranešėjas:

Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL*


Nuomonę teikiantys komitetai:

IMCO*, AGRI
 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gruodžio 9 d. 12.00 val.
2020 m. gruodžio 1 d. 10.00–10.40 val.
15.	Ateities žvejai. Naujos kartos darbo jėgos pritraukimas į žvejybos pramonę ir darbo vietų kūrimas pakrančių bendruomenėse
EMPL/9/01970
	2019/2161(INI)	

Nuomonės referentas:

Jarosław Duda (PPE)
PA – PE658.780v01-00
Atsakingas komitetas:

PECH
Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE650.374v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gruodžio 17 d. 12.00 val.
2020 m. gruodžio 1 d. 10.40–11.00 val.
16.	Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant pajamų ir gyvenimo sąlygų srities sveikatos ir gyvenimo kokybės kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700
EMPL/9/04646
	2020/2871(DEA)	C(2020)07896

Atsakingas komitetas:

EMPL


 
	Komisijos pranešimas

* * *
2020 m. gruodžio 1 d. 11.30–12.30 val.
Uždaras
17.	Koordinatorių posėdis
* * *
2020 m. gruodžio 1 d. 13.45–14.35 val.
18.	Keitimasis nuomonėmis su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra vaiko garantijų sistemos klausimais
EMPL/9/04621
	Keitimasis nuomonėmis su direktoriaus moksliniu konsultantu Ioannisu Dimitrakopoulosu

2020 m. gruodžio 1 d. 14.35–15.15 val.
19.	TDO 2020–2021m. pasaulio darbo užmokesčių ataskaita: darbo užmokestis ir minimalusis darbo užmokestis COVID-19 pandemijos metu
EMPL/9/04636
	TDO vyresniojo ekonomisto ir darbo užmokesčio specialisto Patricko Belsero pranešimas

2020 m. gruodžio 1 d. 15.15–15.45 val.
20.	Viešųjų išlaidų kokybės gerinimas Europoje. Biudžeto lėšų švaistymo mastas ES valstybėse narėse
EMPL/9/04649
	EPRS tyrimo pristatymas

21.	Kiti posėdžiai
	2020 m. gruodžio 7 d. 11.00–13.00 val. (Briuselis)


